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Datum:
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Plats:
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Paragrafer: § 61 - 80

Underskrifter

Ann-Christin Erlandsson
Ordförande

Britt-Marie Nilsson
Sekreterare

Justeringens
plats och tid: Hova 2016-05-04 kl 16:00
Justeras

Maria Gustafsson

Beslutande

Per-Arne Brandberg

Björn Thodenius (M)
Maria Gustafsson (M)
Eric Mellberg (M)
Monica Joby (M)
Per Rang (M)
Victor Albertsson Tidestedt (M)
Bo Hagström (C)
Roland Karlsson (C), 1:e vice ordförande
Kjell Lindholm (C)
Carina Gullberg (S)
Jan Hassel (S)
Anja Nyström (S)
Per-Arne Brandberg (S)
Ann-Christin Erlandsson (S), Ordförande
Monica Sjöberg (S)
Reine Hilding (S)
Suzanne Michaelsen Gunnarsson (S)
Monica Högberg (S)
Margitha Dagobert (S)
Stig Svensson (SD)
Lennart Ardemo (SD)
Lii Bergman (FI), 2:e vice ordförande
Sarah Johansson (FI)
Bengt O Hansson (RV)
Pär Rittsel (M), tjänstgörande ersättare för Gunnar Bohlin (M)
Håkan Ahlgren (M), tjänstgörande ersättare för Kerstin Isaksson (M)
Pia Zimmermann (S), tjänstgörande ersättare för Lotta Wahlström (S)
Dan Stråle (S), tjänstgörande ersättare för Catharina Tina Johansson (S)
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Ulf Nilsson (S), tjänstgörande ersättare för Roger Wiking (S)
Sven-Erik Roslund (S), tjänstgörande ersättare för Munir Hamad (S)
Ersättare

Annica Granath (S)

Övriga

Anders Bernhall, Ekonomichef, Ekonomikontoret, § 67
Karl-Johan Fägerlind, Ordförande kommunrevisionen, § 68
Elisabeth Olsson, Kommunchef, Kommunledningskontoret
Britt-Marie Nilsson, Kommunsekreterare, Kommunledningskontoret
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FÖREDRAGNINGSLISTA
Ärende

Ärendenummer

§1

Val av justerare, justering sker 2016-05-04

§2

Anmälan om eventuellt jäv

§3

Godkännande av dagordning

§4

Ordet är fritt

§5

Frågor

§6

Uppdaterade ordningsföreskrifter för torghandel

KS 2015/663

§7

Årsredovisning för Gullspångs kommun 2015

KS 2016/110

KS 2015/363

Föredragande: Anders Bernhall
§8

Revisionsberättelse 2015, fråga om ansvarsfrihet för
kommunstyrelsen, övriga nämnder och enskilda förtroendemän
(inklusive samtliga gemensamma nämnder inom MTG)

KS 2016/110

Föredragande: Revisorerna
§9

Köp av två stycken pannanläggningar till Mogården och
Regnbågsskolan

KS 2016/186

§ 10

Förskolornas framtida placering i Hova

KS 2014/509

§ 11

Detaljplan för Björnemossen 3:54 och del av Björnemossen 3:42

KS 2014/512

§ 12

Verksamhet för integration, studier och arbete

KS 2015/751

§ 13

Räddningstjänsten Östra Skaraborg årsredovisning och
revisionsberättelse 2015

KS 2016/205
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§ 14

Redovisning av motioner under beredning 2016

KS 2016/208

§ 15

Redovisning av medborgarförslag under beredning 2016

KS 2016/209

§ 16

Valärende - Ordinarie ledamot och 2:e vice ordförande i barnutbildning och kulturnämnden

KS 2014/560

§ 17

Valärende - Ersättare i valnämnden

KS 2014/560

§ 18

Valärende - Ersättare i kommunfullmäktiges valberedning

KS 2014/560

§ 19

Delgivning- IT-nämndens svar på revisionsrapport granskning av
IT-nämndens ekonomiska styrning

KS 2016/196

§ 20

Delgivning ny ersättare i kommunfullmäktige

KS 2014/560
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Ärende
KF § 61

Ärendenummer

Val av justerare, justering sker 2016-05-04
Beslut
Per-Arne Brandberg (S) och Maria Gustafsson (M) justerar protokollet.
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Ärende
KF § 62
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Ärendenummer

Anmälan om eventuellt jäv
Beslut
Jan Hassel (S) och Björn Thodenius (M) anmäler jäv under punkt 13 Räddningstjänsten
Östra Skaraborg årsredovisning och revisionsberättelse 2015.
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Ärende
KF § 63
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Ärendenummer

Godkännande av dagordning
Beslut
Kommunfullmäktige godkänner dagordningen.
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Ärende

Ärendenummer

Ordet är fritt

KS 2015/363

Beslut
Kommunfullmäktige förklarar sig informerade.

Följande deltar i ordet är fritt:
Carina Gullberg (S):
- Sommarutställning Fisket och Fiskaren i Vänern i Otterbäcken intill Badängens Rökoch Fiskerirestaurang 21 maj - 19 augusti en vandringsutställning från Vänernmuseet,
vernissage 21 maj kl 10.00.
- Vi bygger dig en kyrka - musieteater vid Södra Råda gamla kyrkplats, under
sommaren, alla lördagar i juli, kommer Vadsbogymnasiets Estetiska program
genomföra dramatiserade föreställningar där de tar med besökarna på en tidsresa från
stenåldern genom medeltiden.
- Ny layout på turismhemsidan har lanserats idag se www.gullspang.info
Anja Nyström (S):
- Tjänsten som skol- och kulturchef har utannonserats och nu pågår intervjuer.
- Förskolan Lysmasken i Gullspång är i behov av större renovering.

Bakgrund
Kommunfullmäktige har 2015-04-29, § 84 antagit ny arbetsordning för
kommunfullmäktige. I arbetsordningen har en paragraf lagts till 44 § ”ordet är fritt” då
politiker bereds tillfälle att framföra synpunkter vid fullmäktiges ordinarie
sammanträde.
Varje enskilt inlägg får pågå högst fem minuter och hela punkten kan pågå högst tjugo
minuter.
Inlägg ska innehålla ämnen av allmänt intresse och ska beröra kommunens
intresseområden. Inlägget får inte avse myndighetsutövning av enskild. Det får ej heller
beröra ärenden som finns med på dagordningen för innevarande sammanträde.
Presidiet avgör om inlägget uppfyller kriterierna.
Fullmäktigeledamot som önskar delta med inlägg ska anmäla detta, med angivande av
inläggets innehåll, till ordförande senast 30 minuter innan sammanträdets början.
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Det är inte tillåtet efter avslutat anförande avsluta med yrkande ställt till fullmäktige.
Ordet är fritt är tänkt att inspirera och initiera det fortsatta arbetet i de politiska
partierna, nämnder, kommunstyrelsen, kommunala förvaltningar eller andra instanser

Kopia till
Akt
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Ärende
KF § 65

Ärendenummer

Frågor
Beslut
Ärendet utgår från dagordningen eftersom inga frågor har kommit in.
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Ärende

Ärendenummer

Uppdaterade ordningsföreskrifter för torghandel

KS 2015/663

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att anta ordningsföreskrifterna för torghandel i
Gullspångs kommun.

Behandling i kommunfullmäktige
Suzanne Michaelsen Gunnarsson (S) tillstyrker kommunstyrelsens förslag.
Ordförande Ann-Christin Erlandsson (S) tar upp kommunstyrelsens förslag till beslut
och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt förslaget.

Bakgrund
Tekniska nämnden har 2016-01-26 § 10 behandlat ärendet.
Verksamhet teknik har tagit fram uppdaterade ordningsföreskrifter för torghandel då
förändringar skett i gällande regelverk som berör denna verksamhet. Samtidigt har ett
MTG-gemensamt dokument skapats.
Ordningsföreskrifterna har varit på remiss till respektive kommunstyrelse och
dokumentet har uppdaterats enligt inkomna synpunkter med följande:

- Försäljning får även ske de sex vardagar som infaller närmast före påskdagen,
midsommardagen och juldagen.
- Paragrafnumreringen har rättats till på sidan 4.
Kartbilagorna har uppdaterats och kompletterats med kartor för Gullspång och Hova.

Bilagor
- Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-02-17 (2016-02-17 Ksau §19).doc
- Lokala ordningsföreskrifter för torghandel.pdf
- Kommunstyrelsen 2015-12-16 (2015-12-16 KS §11).doc
- Tekniska nämnden 2016-01-26 § 10.pdf
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- Kommunstyrelsen 2016-04-06 (2016-04-06 KS §4).doc

Kopia till
Tekniska nämnden
Hanna Lamberg
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Ärende

Ärendenummer

Årsredovisning för Gullspångs kommun 2015

KS 2016/110

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna årsredovisning 2015 för Gullspångs
kommun. Av årets balanskravsresultat ska 1 239 tkr avsättas till
resultatutjämningsreserven.

Behandling i kommunfullmäktige
Ekonomichef Anders Bernhall informerar om årsredovisningen 2015.
Carina Gullberg (S) redogör för viktiga händelser för år 2015. Tillstyrker
kommunstyrelsens förslag till beslut.
Bo Hagström (C) tillstyrker kommunstyrelsen förslag till beslut.
Ordförande Ann-Christin Erlandsson (S) tar upp kommunstyrelsens förslag till beslut
och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt förslaget.

Bakgrund
Gullspångs kommun uppvisar ett resultat uppgående till +6,9 mnkr. Resultatet
motsvarar 2,6 % av skatteintäkter och generella statsbidrag och är bättre än budgeterat.
Verksamheternas ekonomiska utfall visar både över- och underskott och uppgår
sammanlagt till -2,3 mnkr. Den verksamhet som redovisar störst underskott gentemot
budget är individ- och familjeomsorg och den verksamhet som redovisar störst
överskott är teknisk verksamhet. Resultatet har också påverkats positivt avseende
återbetalning av AFA-medel 2,8 mnkr samt extra statsbidrag till flyktingmottagande
1,2 mnkr. Resterande överskott finns inom finansverksamheten.
Det finansiella målet om en resultatnivå på 2 % av skatteintäkter och statsbidrag har
uppnåtts. Målet att investeringarna ska finansieras utan upplåning har också uppnåtts.
Under året har 17,1 mnkr förbrukats av de budgeterade investeringsanslagen. Detta är
en hög investeringsnivå jämfört med föregående år (7,1 mnkr år 2014). Bland större
investeringsprojekt kan nämnas fortsatt satsning på utbyggnad av bredband, ny modul
vid Lysmaskens förskola, fortsatt satsning på gång- och cykelvägar samt byte av tak
vid Amnegården.

Bilagor
- Årsredovisning 2015 för Gullspångs kommun.pdf
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- Kommunstyrelsen 2016-03-09 (2016-03-09 KS §5).doc
- Tjänsteskrivelse årsredovisning Gullspång 2015, skriven av Anders Bernhall 201602-21.docx

Kopia till
Anders Bernhall
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Ärende

Ärendenummer

Revisionsberättelse 2015, fråga om ansvarsfrihet för
kommunstyrelsen, övriga nämnder och enskilda förtroendemän
(inklusive samtliga gemensamma nämnder inom MTG)

KS 2016/110

Beslut
Kommunfullmäktige beviljar kommunstyrelsen, övriga nämnder och enskilda
förtroendevalda i dessa organ, ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2015.

Behandling i kommunfullmäktige
Ordförande i revisionen Karl-Johan Fägerlind (M) redovisar revisionsberättelse 2015.
Det antecknas att de som är ledamöter i kommunstyrelsen och övriga nämnder inte
deltar i beslutet om ansvarsfrihet, envar så vitt det gäller honom eller henne.
Ordförande Ann-Christin Erlandsson (S) tar upp frågan om ansvarfrihet och finner att
kommunfullmäktige har beslutat enligt kommunrevisionens förslag.

Bakgrund
Revisorerna har gjort följande bedömning. Sammantaget har styrelse, nämnder och
beredningar i Gullspångs kommun i allt väsentligt bedrivit verksamheten på ett
ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt. Revisorerna
bedömer att IT-nämnden har brustit i sin styrning och kontroll över verksamheten i
förhållande till den ekonomiska ram som fullmäktige fastställt. Räkenskaperna är i allt
väsentligt rättvisande. Styrelsens och nämndernas interna kontroll har varit tillräcklig.
Resultatet enligt årsredovisningen är förenligt med de finansiella mål och
verksamhetsmål som fullmäktige uppställt.
Revisorerna har tillstyrkt att fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för styrelse, nämnder
och beredningar samt enskilda ledamöter i dessa organ. Revisorerna tillstyrker att
fullmäktige godkänner kommunens årsredovisning för 2015.

Bilagor
- Revisionsberättelse för år 2015, del 1.pdf
- Revisionsberättelse för år 2015, del 2.pdf
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Kopia till
Ekonomikontoret
Kommunrevisionen
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Ärende

Ärendenummer

Köp av två stycken pannanläggningar till Mogården och
Regnbågsskolan

KS 2016/186

Beslut
1. Kommunfullmäktige beslutar att köpa dessa två anläggningar av Neova AB till ett
pris av 1 100 000 kr. Pengarna tas ur eget kapital.
2. Kommunfullmäktige beslutar att låta Skagerns Energi AB köpa de två
anläggningarna av Gullspångs kommun för 1 100 000 kr. Skötsel och drift av
pannanläggningarna överlämnas till Skagerns Energi.
3. Kommunfullmäktige beslutar att godkänna att Skagerns Energi AB lånar upp 1 400
000 kr. Lånet skall räcka till köpet och investeringar i anläggningar bl.a. tank vid
Regnbågsskolan samt styr & reglerutrustning.

Behandling i kommunfullmäktige
Ordförande Ann-Christin Erlandsson (S) tar upp kommunstyrelsens förslag till beslut
och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt förslaget.

Bakgrund
Anläggningarna är två stycken pelletseldade pannor placerade vid respektive fastighet.

Kommunen tecknade 2005 ett avtal gällande färdig värme som ska leverera till
Mogården och Regnbågsskolan med Råsjö Torv AB. Det företaget blev uppköpt av
Neova AB som tog över leveranserna. I avtalet som räcker t.o.m. 2019 fanns möjlighet
att lösa detta 2009 och 2014.

Denna option har inte använts men efter förhandling ar nu Neova AB villiga att sälja
anläggningarna till Skagerns Energi AB.

Om Skagerns Energi AB köper anläggningarna kan priset till kunderna, RKHF och
kommunen, sänkas med ca 180 000:-/år. Man skapar även sysselsättning för den del av
MTG-Fastighet som sköter pelletspannor m.m. i MTG.

Bilagor
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- Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-03-23 (2016-03-23 Ksau §7).doc
- Tjänsteskrivelse, köp av pannanläggningar till Mogården och Regnbågsskolan,
skriven av Lars Johansson 2016-02-29.doc
- Kalkyl Pannanläggningar Hova, Mogården och Regnbågsskolan.pdf
- Kalkyl Pannanläggningar Hova, Mogården och Regnbågsskolan.xlsx
- Tilläggsavtal nr 1603041 värmeanläggning Hova mellan Neova AB och Gullspångs
kommun.pdf
- Kommunstyrelsen 2016-04-06 (2016-04-06 KS §6).doc

Kopia till
Skagerns Energi AB
Ekonomikontoret
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Ärende

Ärendenummer

Förskolornas framtida placering i Hova

KS 2014/509

Beslut
1. Kommunfullmäktige beslutar att all förskoleverksamhet i Hova flyttas till gamla
Bikupans lokaler vid Väderkvarnsvägen i Hova tätort samt att den ombyggda förskolan
ska rymma cirka 75 barn. Innan ombyggnation påbörjas ska en
miljökonsekvensbeskrivning genomföras på gamla Bikupans lokaler.

2. Kommunfullmäktige beslutar att ge Gullspångsbostäder AB i uppdrag att ändra
inriktningen från ensamkommande barn till förskoleverksamhet.

Behandling i kommunfullmäktige
Pia Zimmerman (S) tillstyrker kommunstyrelsens förslag till beslut med instämmande
av Carina Gullberg (S), Lii Bergman (FI) och Björn Thodenius (M).
Ordförande Ann-Christin Erlandsson (S) tar upp kommunstyrelsens förslag till beslut
och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt förslaget.

Bakgrund
I samband med en pågående översyn av skol- och förskolefastigheter i Gullspångs
kommun krävs ett beslut när det gäller förskolornas framtida placering i Hova. En
omfattande utredning gjordes redan 2011 när det gällde Bikupans verksamhet och en
framtida placering för densamma.
Barn och utbildningsverksamheten fick under 2015 på nytt i uppdrag att utreda ett antal
alternativ för förskolornas framtida placering i Hova. Hänsyn har även tagits till att det
finns totalt 40 milj. avsatta för renovering av alla förskole/skollokaler i Gullspångs
kommun.
Tre förslag utreddes under våren 2015. Utifrån beslut i Kommunstyrelsen fick
verksamheten sedan uppdraget att förtydliga kostnader kring de olika förslagen och i
januari 2016 framfördes ytterligare ett förslag på placering som skulle tas i beaktande.
Bilagor
- Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-03-23 (2016-03-23 Ksau §18).doc
- Barn- utbildning och kulturnämnden mars 2016 (2016-03-03 BUK §5).doc
- Tjänsteskrivelse Förskolornas framtid placering i Hova 2016-02-25.docx
- Barn och utbildningsverksamhetens synpunkter gällande Bikupans verksamhet
version 3 2015.docx
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- Tjänsteskrivelse miljökonsekvensbeskrivning, skriven av Anna Sundström 2016-0401.docx
- Kommunstyrelsen 2016-04-06 (2016-04-06 KS §7).doc

Kopia till
Tekniska nämnden
Jim Gustavsson
Lars Johansson
Anna Sundström
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Ärende

Ärendenummer

Detaljplan för Björnemossen 3:54 och del av Björnemossen 3:42

KS 2014/512

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att anta detaljplanen.

Behandling i kommunfullmäktige
Ordförande Ann-Christin Erlandsson (S) tar upp kommunstyrelsens förslag till beslut
och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt förslaget.

Bakgrund
Kommunen har sålt delar av fastigheten Björnemossen 3:42. I köpekontraktet har
kommunen åtagit sig att medverka till att avstyckning genomförs. Området måste
planläggas för att köpet och avstyckningen ska kunna fullbordas.
Kommunstyrelseförvaltningen har upprättat ett planförslag som innebär att området
samt intilliggande fastigheten Björnemossen 3:54 blir industrimark. Delar av
Björnemossen 3:42 föreslås bli naturmark.
Bilagor
- Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-03-23 (2016-03-23 Ksau §10).doc
- Tjänsteskrivelse, detaljplan för Björnemossen 3_54 och del av Björnemossen 3_42,
skriven av Thyra Larsson 2016-03-07.docx
- Plankarta 160307.pdf
- Granskningsutlåtande.pdf
- Fastighetsförteckning gällande Björnemossen 3:54 och del av Björnemossen 3:42.pdf
- MKB.DOCX
- Bilaga A NVI.PDF
- Bilaga B Riskbedömning.pdf
- Bilaga C Inventering av förorenad mark 150212.pdf
- Dagvattenutredning Hova Slutrapport_rev_150408.pdf
- Geoteknik.pdf
- Kommunstyrelsen 2016-04-06 (2016-04-06 KS §8).doc
- Planbeskrivning antagandehandling detaljplan för Björnemossen 3 54 och del av 3 42
reviderad efter beslut i ks § 94.pdf

Kopia till
Thyra Larsson
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KF § 72

Ärende

Ärendenummer

Verksamhet för integration, studier och arbete

KS 2015/751

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att inrätta en verksamhet för integration, studier och
arbete. För att optimera samverkan så att den enskilda individen får störst nytta av
samhällets insatser läggs Lärcentrum, AME och flyktingmottagningen samman i en ny
verksamhet med gemensam verksamhetschef/rektor. Verksamheten får i uppdrag att
utifrån ett målgruppsfokus optimera samverkan så att den enskilda individen får störst
nytta av samhällets insatser och når sitt mål.

Behandling i kommunfullmäktige
Björn Thodenius (M) tillstyrker kommunstyrelsens förslag till beslut.
Ordförande Ann-Christin Erlandsson (S) tar upp kommunstyrelsens förslag till beslut
och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt förslaget.

Bakgrund
De enheter i Gullspångs kommun som har som huvuduppgift att arbeta för vuxnas
möjligheter att hitta en plats i arbetslivet eller ändra inriktning genom studier och andra
utvecklande åtgärder, ligger idag placerade inom olika verksamheter och nämnder.
Lärcentrum, AME och flyktingmottagningen har till stor del en gemensam målgrupp
bland de nyanlända som har behov av stöd i integration, språk, praktik med mera. En
annan viktig och delvis gemensam grupp är unga vuxna men även övriga vuxna som av
olika anledning har behov av stöd för att komma vidare. Enheterna ligger idag
administrativt under olika nämnder, verksamheter och chefer. Detta försvårar det
viktiga samarbetet.

För att optimera samverkan så att den enskilda individen får störst nytta av samhällets
insatser föreslår undertecknad att Lärcentrum, AME och flyktingmottagningen läggs
samman i en ny verksamhet med en gemensam verksamhetschef. Organisationen
bygger då i första hand på ett målgruppsfokus.

Inga förändringar sker inledningsvis i respektive verksamhet utan de fortsätter att jobba
som idag. Successivt är målsättningen att närma verksamheterna till varandra och
fördjupa samarbetet kring individen så att denne snabbare når sitt mål. Detta blir
verksamhetens uppdrag som det leds av verksamhetschef. Även internt i kommunen
finns behov av att möjliggöra kompetensutveckling för personal och samordningen av
detta kan förläggas till den nya verksamheten.
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Dialog har förts med verksamheterna och reaktionerna har varit övervägande positiva
till organisationsförändringen. Enheterna utsätts inte för en omedelbar förändring av
varken arbetssätt eller arbetsmiljö utan stärks genom att tillhöra en ny gemensam
verksamhet vilket innebär att man får en tryggare och mer sammanhängande
tillhörighet. Verksamheterna har framfört att samhörighet och effektivitet ytterligare
skulle förstärkas genom en samlokalisering och detta bör vara ett långsiktigt mål. Man
har också uttryckt en viss oro för att verksamhetschefens uppdrag blir alltför krävande
och att det finns risk för att antalet möten ökar. Detta får man ha i beaktande. Förslaget
har även tagits upp i facklig samverkan enligt FAS.

Verksamheten bör politiskt ligga under kommunstyrelsen.

Bilagor
- Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-03-23 (2016-03-23 Ksau §20).doc
- Tjänsteskrivelse verksamhet för arbete, studier och integration skriven av Elisabeth
Olsson 2015-12-14.docx
- Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-12-21 (2015-12-21 Ksau §14).doc
- Tjänsteskrivelse verksamhet för integration studier och arbete, skriven av Elisabeth
Olsson 2016-03-15 .docx
- Kommunstyrelsen 2016-04-06 (2016-04-06 KS §16).doc

Kopia till
Elisabeth Olsson
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KF § 73

Protokoll
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Ärende

Ärendenummer

Räddningstjänsten Östra Skaraborg årsredovisning och
revisionsberättelse 2015

KS 2016/205

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att direktionen för kommunalförbundet
Räddningstjänsten Östra Skaraborg samt de enskilda förtroendevalda i direktionen
beviljas ansvarsfrihet för 2015 års förvaltning.
På grund av jäv deltar inte Björn Thodenius (M) och Jan Hassel (S) i handläggningen i
detta ärende.

Behandling i kommunfullmäktige
Ordförande Ann-Christin Erlandsson (S) tar upp kommunstyrelsens förslag till beslut
och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt förslaget.

Bakgrund
Kommunalförbundet Räddningstjänsten Östra Skaraborg (RÖS) håller en för
förbundsmedlemmarna gemensam räddningstjänst, som enligt lagen om skydd mot
olyckor annars åvilar var och en av förbundsmedlemmarna.
Kommunalförbundet ansvarar för att åtgärder vidtas så att bränder och skador till följd
av bränder förebyggs, ansvarar för sotningsverksamheten samt verkar för annan olycksoch skadeförebyggande verksamhet som enligt lagen om skydd mot olyckor annars
åvilar var och en av förbundsmedlemmarna. Kommunalförbundet skall även
tillhandahålla utbildning för medlemskommunernas personal inom ramen för lagen om
skydd mot olyckor. Inför 2011 ändrades ändamålsparagrafen i förbundsordningen till
följd av att ansvaret för tillstånd och tillsyn enligt den nya lagen om brandfarliga och
explosiva varor överfördes till kommunalförbundet. Kommunalförbundet fullgör
uppgifterna inom det civila försvaret som annars åvilar medlemskommunerna
beträffande räddningstjänst under höjd beredskap.
Kommunalförbundet omfattar sju kommuner med ca 115 900 invånare och har en
landyta av 3 100 km2.
Revisorerna har i revisionsberättelse för 2015 tillstyrkt att förbundsdirektionen och de
enskilda förtroendevalda i detta organ beviljas ansvarsfrihet.
Bilagor
- Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-03-23 (2016-03-23 Ksau §22).doc
- Missiv helårsbokslut 2015.pdf
- Årsredovisning 2015 bilagor Verksamhetsberättelse slutlig.pdf
- Årsredovisning RÖS 2015 slutlig.pdf
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- Granskningsrapport för år 2015 RÖS.pdf
- Revisionsberättelse för 2015 RÖS.pdf
- Kommunstyrelsen 2016-04-06 (2016-04-06 KS §17).doc

Kopia till
Räddningstjänsten Östra Skaraborg

25/36
Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktige

KF § 74
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Ärende

Ärendenummer

Redovisning av motioner under beredning 2016

KS 2016/208

Beslut
Kommunfullmäktige godkänner redovisning av motioner under beredning.
1. KS 2011/362
Motion – Starta projekt Gullspångslaxens hus – Nu. Inlämnad 2011-11-29 av Björn
Thodenius (M) och Klas Ljungberg (FP). Överlämnad till kommunens
utvecklingsgrupp 2014-01-20.
2. KS 2013/220
Motion- Barfotens Camping och utveckling av besöksnäringen i Otterbäcken. Inlämnad
2013-04-16 av Gunnar Bohlin (M) och Björn Thodenius (M). Behandlad i ksau 201508-26.
3. KS 2014/147
Motion – Upprättande av ungdomsgård i Gullspångs kommun i Hova och Gullspång.
Inlämnad 2014-02-25 av Stig Svensson (SD) och Bengt O Hansson (RV). Behandlad i
barn- och utbildningsutskottet 2014-04-14. Behandlad i kommunstyrelsen 2014-06-11,
§ 219 då beslutades att ungdomar och ansvariga för ”Smältverket” ska komma till
kommunstyrelsen och redogöra för verksamheten. Ett studiebesök vid ”Smältverket”
ska ordnas. Överlämnad till barn- och utbildning och kulturnämnden 2015-09-03.
4. KS 2014/498
Motion- Behov av äldrestödjare. Inlämnad 2014-08-22 av Centerpartiet Gullspång.
Behandlad av äldreomsorgsutskottet 2014-10-20 § 123.
5. KS 2015/81
Motion – Minnestavla eller byst (bröstbild i form av en skulptur) av Sven ”Esso”
Johansson placerad på Göta Holme. Inlämnad av Sten ”Olle” Höijer (RV) 2015-02-05.
6. KS 2015/130
Motion – Angående vandringsled längs Gullspångsälven. Inlämnad av Eric Mellberg
(M) 2015-02-23. Behandlad i Kf § 223/15. Kf beslutade återremittera motionen och att
förvaltningsgruppen tar fram ett förslag.
7. KS 2015/179
Motion – Avlägsna sly runt brofästena på den gamla järnvägsbron över
Gullspångsälven. Inlämnad av Sten-Olof ”Olle” Höijer (RV) 2015-03-17.
8. KS 2015/271
Motion soptunnorna ska ställas på samma sida av gatorna. Inlämnad av Roger Wiking
(S) 2015-04-29. Behandlad i kf § 231/15. Återremitterad.
9. KS 2015/563
Motion krav på kollektivavtal vid upphandlingar. Inlämnad av Christian Carlström (S)
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2015-09-28. Överlämnad till upphandlingsavdelningen i Mariestad.
10. KS 205/680
Motion om frukt i skolan. Inlämnad av Sarah Johanson (FI) och Lii Bergman (FI)
2015-11-13.
11. KS 2015/706
Motion om att införa en kött fri matdag i veckan i kommunens verksamheter. Inlämnad
av Lii Bergman (FI) och Sarah Johansson (FI) 2015-11-26.
12. KS 2015/752
Motion om policy för kostnader gällande barntillsyn för politiska sammanträden.
Inlämnad av Lii Bergman (FI) och Sarah Johansson (FI) 2015-12-14.
13. KS 2016/69
Motion pulkabacke vid Stenkullaberget i Gullspång. Inlämnad av Eric Mellberg (M)
2016-01-20.

Bakgrund
Inkomna motioner som inte är slutbehandlade ska två gånger per år redovisas till
kommunfullmäktige. Redovisningen ska göras på fullmäktiges ordinarie sammanträde i
april och oktober.

Bilagor
- Tjänsteskrivelse redovisning av motioner under beredning 2016, skriven av BrittMarie Nilsson.docx
- Motioner under beredning 2016.pdf
- Kommunstyrelsen 2016-04-06 (2016-04-06 KS §18).doc

Kopia till
Akt
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Ärende

Ärendenummer

Redovisning av medborgarförslag under beredning 2016

KS 2016/209

Beslut
Kommunfullmäktige godkänner redovisningen av medborgarförslag under beredning.

1. KS 2014/566
Medborgarförslag om samordning av anskaffandet av vikarier.
Inlämnad av Wolfgang Brauer, Skagersvik, 2014-09-23.
2. KS 2014/641
Medborgarförslag – Gullspång- staden av Laxarna.
Inlämnad av Tina Gabriele Brauer, 2014-10-27

3. KS 2014/651
Medborgarförslag att man byter vanliga lysrör och glöd- och halogenlampor med LED.
Inlämnad av Wolfgang Brauer, 2014-10-27. Behandlad i ksau 2015-10-21 § 243.
Yttrande från Tekniska nämnden inkom 2016-02-23 § 41.
4. KS 2014/679
Medborgarförslag om vänort.
Inlämnad av Wolfgang Brauer, 2014-11-05.
5. KS 2014/706
Medborgarförslag om internetkamera som visar laxtrappan i Gullspång.
Inlämnad av Wolfgang Brauer, 2014-11-13. Behandlad i ksau 2015-11-09 § 270.
6. KS 2014/727
Medborgarförslag- Inför 30 km/tim i Skagersvik.
Inlämnad av Wolfgang Brauer, 2014-11-24.
7. KS 2015/53
Medborgarförslag om polisstation inom kommunen.
Inlämnad av Wolfgang Brauer, 2015-01-26.

Bakgrund
Inkomna medborgarförslag som inte är slutbehandlade ska två gånger per år redovisas
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till kommunfullmäktige.
Kommunfullmäktige har 2015-04-29 § 83, (KS 2015/166) beslutat att avskaffa de så
kallade medborgarförslagen i nuvarande form och istället lägger till en möjlighet för
medborgarna att lämna förslag på samma sätt som man kan lämna synpunkter och
klagomål.

Bilagor
- Tjänsteskrivelse redovisning av medborgarförslag under beredning 2016, skriven av
Britt-Marie Nilsson.docx
- Medborgarförslag under beredning 2016.pdf
- Kommunstyrelsen 2016-04-06 (2016-04-06 KS §19).doc

Kopia till
Akt
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Ärende

Ärendenummer

Valärende - Ordinarie ledamot och 2:e vice ordförande i barnutbildning och kulturnämnden

KS 2014/560

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att utse Evelina Eriksson (S) till ny ledamot efter
avgående Martina Karlsson (S).
Kommunfullmäktige beslutar att utse Lii Bergman (FI) till ny 2:e vice ordförande efter
avgående Jenny Ros (FI).
Kommunfullmäktiges beslut innebär följande sammansättning i barn- utbildning och
kulturnämnden:
Ordinarie
1. Anja Nyström (S) ordförande
2. Ann-Christin Erlandsson (S) 1:e vice ordförande
3. Lii Bergman (FI) 2:e vice ordförande
4. Evelina Eriksson (S)
5. Victor Albertsson Tidestedt (M)
Ersättare
För 1. Monica Högberg (S)
För 2. Pia Zimmerman (S)
För 3. Monica Joby (M)
För 4. Abdullah Hamid Iris (S)
För 5. Emil Jansson (M)

Behandling i kommunfullmäktige
Per-Arne Brandberg (S) valberedningens ordförande, föreslår att Evelina Eriksson (S)
utses till ny ledamot.
Björn Thodenius (M) valberedningens vice ordförande, föreslår att Lii Bergman (FI)
utses till ny 2:e vice ordförande.

Bakgrund
Kommunfullmäktige har att utse ordinarie ledamot efter avgående Martina Karlsson
(S) och 2:e vice ordförande efter avgående Jenny Ros (FI).
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Kopia till
Sekreterare
Lönekontoret
De valda
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Ärende

Ärendenummer

Valärende - Ersättare i valnämnden

KS 2014/560

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att utse Pia Zimmerman (S) till ny ersättare i valnämnden
efter avgående Martina Karlsson (S).
Kommunfullmäktiges beslut innebär följande sammansättning i valnämnden:
Ordinarie
1. Barbro Roslund (S), ordförande
2. Kerstin Isaksson (M), vice ordförande
3. Elisabeth Elg (S)
4. Arne Svensson (C)
5. Monica Joby (M)
Ersättare
För 1. Monica Sjöberg (S)
För 2. Johanna Duell (FI)
För 3. Pia Zimmerman (S)
För 4. Jan-Erik Eriksson (C)
För 5. Cecilia Gustavsson (FI)

Behandling i kommunfullmäktige
Per-Arne Brandberg, ordförande i valberedningen, föreslår att Pia Zimmerman (S)
utses till ny ersättare i valnämnden.

Bakgrund
Kommunfullmäktige har att utse ersättare i valnämnden efter avgående Martina
Karlsson (S).

Kopia till
De valda
Lönekontoret
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Ärende

Ärendenummer

Valärende - Ersättare i kommunfullmäktiges valberedning

KS 2014/560

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att utse Suzanne Michaelsen Gunnarsson (S) till ny
ersättare i kommunfullmäktiges valberedning efter avgående Martina Karlsson (S).

Behandling i kommunfullmäktige
Per-Arne Brandberg (S), ordförande i kommunfullmäktiges valberedning, föreslår
att Suzanne Michaelsen Gunnarsson (S) utses till ny ersättare i kommunfullmäktiges
valberedning.

Bakgrund
Kommunfullmäktige har att utse ny ersättare i kommunfullmäktiges valberedning efter
avgående Martina Karlsson (S).

Kopia till
Akt
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Ärende

Ärendenummer

Delgivning- IT-nämndens svar på revisionsrapport granskning av
IT-nämndens ekonomiska styrning

KS 2016/196

Beslut
Kommunfullmäktige förklarar sig delgivna.

Bakgrund
Kommunfullmäktige delges IT-nämndens svar på revisionsrapport granskning av ITnämndens ekonomiska styrning.
Bilagor
- Svar, revisionsrapport IT-nämndens ekonomiska styrning 2016-03-16.pdf
- Följebrev.docx

Kopia till
Akt
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Ärende

Ärendenummer

Delgivning ny ersättare i kommunfullmäktige

KS 2014/560

Beslut
Kommunfullmäktige delges beslut från Länsstyrelsen 2016-04-14 dnr 201-13185-2016
att Johanna Valegård (FI) har utsetts till ny ersättare i kommunfullmäktige efter
avgående Jenny Ros (FI).

Bakgrund
Länsstyrelsen har i protokoll 2016-04-14 dnr 201-13185-2016 beslutat att Johanna
Valegård (FI) har utsetts till ny ersättare efter avgående Jenny Ros (FI).

Kopia till
Akt

35/36
Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktige

Protokoll
2016-04-25

ANSLAG/BEVIS
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